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บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร

World Bank Global Road Safety Facility (GRSF) ได้ เชิญ iRAP ในฐานะส่วนหนึง่ ของ Bloomberg Initiative for Global
Road Safety (BIGRS) ให้ ดําเนินงานประเมินความเสี่ยงโครงสร้ างพื ้นฐานของถนนในหลายเส้ นทางภายในกรุ งเทพมหานคร และ
เพื่อสร้ างขีดความสามารถและฝึ กอบรมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในพื ้นที่ด้วย
ถนนสายสําคัญในโครงการนีค้ รอบคลุมพื ้นที่เขตที่มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุสงู ในกรุ งเทพมหานคร 6 เขตพื ้นที่ ได้ แก่ เขต
ลาดกระบัง บางขุนเทียน หนองจอก มีนบุรี ประเวศ และตลิง่ ชัน โดยพิจารณารวมถนนที่มีสถิติอบุ ตั ิเหตุสงู ในแต่ละเขต รวม 26 สาย
ทาง พื ้นที่ศกึ ษาดังกล่าวนับเป็ นย่านที่มีการจราจรทังในส่
้ วนของยานพาหนะค่อนข้ างสูงในกรุงเทพมหานคร
การประเมินของ iRAP ในรายงานฉบับนี ้ มุ่งเน้ นการตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสสําหรับ
ผู้ใช้ ถนนทุกประเภท โดยใช้ ข้อมูลภาพภายจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ คือ Google Street View รวมระยะทางทังสิ
้ ้น 237.20 กิโลเมตร
รายงานฉบับนีน้ ําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสํารวจรวบรวมข้ อมูล แนวคิดและวิธีการที่ใช้ เพื่อจัดอันดับการให้ คะแนน (Star
Rating) ของถนนต่าง ๆ และสร้ างแผนการลงทุนเพื่อจัดทําถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plans)
แนวคิด iRAP Star Rating ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของข้ อมูลจากการตรวจสอบถนน โดยจัดเป็ นมาตรวัดระดับความปลอดภัยที่
ง่ายและตรงไปตรงมาที่สามารถพิจารณาระดับความปลอดภัยของถนนในมิติของผู้ขบั ขี่รถยนต์ ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ ผู้ใช้ จกั รยาน
และคนเดินเท้ า ถนนที่ประเมินได้ ระดับ 5 ดาว จัดเป็ นถนนที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ ขณะที่ถนนที่ได้ ระดับ 1 ดาว จะเป็ นถนนที่มีความ
เสี่ยงสูงที่สดุ จากการวิเคราะห์ในภาพรวมของถนนทังหมดในการศึ
้
กษา พบว่ามีสดั ส่วนของถนนที่ได้ คะแนนที่ระดับ 3 ดาวหรื อ
ดีกว่า คิดเป็ นร้ อยละ 31 สําหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ ร้ อยละ 8 สําหรับจักรยานยนต์ ร้ อยละ 17 สําหรับผู้ใช้ จกั รยาน และร้ อยละ 9 สําหรับ
คนเดินเท้ า
ผลลัพธ์ ของ Star Rating สําหรั บถนนที่สาํ รวจทัง้ หมด
คะแนน
5 ดาว
4 ดาว
3 ดาว
2 ดาว
1 ดาว
ระบุไม่ได้
รวม

รถยนต์
ระยะทาง (กม.)
ร้ อยละ
0.00
0
2.80
1
70.60
30
135.40
57
28.40
12
0.00
0
237.20
100

รถจักรยานยนต์
ระยะทาง (กม.)
ร้ อยละ
0.00
0
0.00
0
19.20
8
152.50
64
58.40
25
7.10
3
237.20
100

คนเดินเท้ า
ระยะทาง (กม.)
ร้ อยละ
0.10
0
16.10
7
22.70
10
14.30
6
167.70
71
16.30
7
237.20
100

จักรยาน
ระยะทาง (กม.)
ร้ อยละ
0.00
0
0.10
0
20.90
9
138.10
58
78.10
33
0.00
0
237.20
100

แม้ ว่า โครงข่ายถนนบางส่วนถูกจัดอยู่ในระดับ 3 ดาวหรื อดีกว่า แต่จากการสํารวจพบว่าโครงข่ายถนนส่วนใหญ่ยงั คงมี
ความเสี่ยงสูงสําหรับผู้ใช้ ถนนทุกประเภท สําหรับถนนบางส่วนที่มีการแบ่งทิศทางการจราจรด้ วยเกาะกลางถนน แม้ วา่ จะมีสภาพผิว
ทางที่เหมาะสมและมีเส้ นจราจรที่ชดั เจน รวมไปถึงมีทางเท้ าและทางข้ ามสําหรับคนเดินเท้ าที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ แต่จากการประเมิน
ยังพบว่ามีประเด็นด้ านโครงข่ายถนนที่ควรได้ รับการตรวจสอบเพิ่มเติมในเชิงลึก เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ ถนน อาทิเช่น (1) การ
จํากัดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงยังนับเป็ นค่าที่คอ่ นข้ างสูงสําหรับสภาพแวดล้ อมในเขตเมืองที่มีปริ มาณผู้เดินเท้ าสูง (2) ทาง
เท้ าบางตําแหน่งยังตรวจพบความเสียหายหรื อมีอปุ สรรคกีดขวางทางเดินเท้ า (3) เพิ่มทางข้ ามสําหรับผู้เดินเท้ าในบริ เวณที่มีผ้ เู ดิน
เท้ าสูง (4) ในปั จจุบนั ยังขาดสิง่ อํานวยความสะดวกและทางสําหรับรถจักรยานยนต์
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ผลการคาดการณ์จากข้ อมูลอุบตั ิเหตุที่มี พบว่า ในแต่ละปี จะมีผ้ เู สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ 43 คน มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บสาหัส 427
คน บนโครงข่ายถนนที่ได้ สํารวจในการศึกษานี ้ ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทังสิ
้ ้นถึง 2,138 ล้ านบาท (66.28 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
การศึกษาครัง้ นี ้ยังรวมถึงการวิเคราะห์แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plan, SRIP) ซึง่
พิจารณาจากผลประโยชน์ของมาตรการปรับปรุงต่าง ๆ มากกว่า 90 ทางเลือก โดยเรี ยงลําดับจากมาตรการต้ นทุนตํ่า (อาทิเช่น การ
ตีเส้ นจราจรและการทําเกาะพักสําหรับคนเดินข้ ามถนน) ไปยังมาตรการที่ต้องใช้ ต้นทุนสูง (อาทิเช่น การยกระดับทางแยก) แผนการ
ลงทุนดังกล่าวสามารถนําเสนอมาตรการทางเลือกที่ช่วยลดการการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ มากที่สดุ ภายในงบประมาณที่
มีอยู่ โดยมุง่ เน้ นการปรับปรุงในประเด็นด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
• การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผู้เดินเท้ า
• การลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะผ่านมาตรการการสยบการจราจร (Traffic Calming)
• การลดความเสี่ยงที่ทางแยกผ่านการปรับปรุงการออกแบบและการตีเส้ นจราจร
• การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับรถจักรยานยนต์
ตารางด้ า นล่า งแสดงสรุ ปแผนการลงทุนเพื่ อ ถนนที่ ปลอดภัยยิ่งขึน้ (SRIP) โดยพบว่า การใช้ งบประมาณลงทุน 2.66
พันล้ านบาท จะช่วยลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสลงได้ ถึงร้ อยละ 41 สามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บสาหัสได้ 3,869 คนในช่วงเวลาการวิเคราะห์ 20 ปี และมีอตั ราส่วนของผลตอบแทนต่อต้ นทุนโดยรวมประมาณ 3.0:1
สรุ ปแผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ (กรอบการวิเคราะห์ 20 ปี )
รายละเอียด
มูลค่าปั จจุบนั ของการลงทุน
จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่สามารถป้องกันได้ (20 ปี )
มูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
ต้ นทุนต่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่สามารถป้องกันได้
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้ นทุน (Benefit-cost Ratio: BCR)
ร้ อยละการลดลงของการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

ผลสรุป
2.66 พันล้ านบาท
3,869 คน
7.03 พันล้ านบาท
688,729 บาท
3.0
41%

ผู้เกี่ ยวข้ องหรื อผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอี ยดของโครงการและใช้ งานซอฟแวร์ ออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ iRAP ได้ ที่
http://vida.irap.org
ผลลัพธ์ จากการศึกษานี ้ มุ่งเน้ นการสืบค้ นรู ปแบบการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางถนนที่สามารถช่วยปรับปรุ งความ
ปลอดภัยได้ อย่างไรก็ดี มาตรการอื่น ๆ ยังจะต้ องนํามาพิจารณาร่ วมกัน นอกเหนือจากการปรับปรุ งเชิงวิศวกรรมตามที่แสดงใน
รายงานนี ้ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของความปลอดภัยทางถนนในโครงข่าย ผลประโยชน์ที่มีนัยสําคัญจะเกิดขึน้ ได้ เมื่อมี
ความร่ วมมือประสานงานในการให้ ความรู้แก่ผ้ ใู ช้ ถนนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ใช้ ถนน เช่น การขับขี่ภายใต้ ความเร็วจํากัด การ
เพิ่มอัตราของการใช้ เข็มขัดนิรภัยและหมวกกันน็อค และการลดการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ นอกจากนี ้ การปรับปรุ ง
กระบวนการการออกใบอนุญ าตขับ ขี่ แ ละการจดทะเบี ย นยานพาหนะ รวมถึง การปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานความปลอดภัย ของ
ยานพาหนะ ก็อาจมีส่วนช่วยให้ การลงทุนเกิดความคุ้มค่าเช่นกัน ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากชุดเครื่ องมือ
ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Toolkit, http://toolkit.irap.org) และคู่มือการปฏิบตั ิที่ดีในการร่ วมมือด้ านความปลอดภัย
ทางถนนโดยสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Collaboration Good Practice Manuals)
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Executive summary
As part of the Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) the World Bank Global Road Safety Facility
(GRSF) invited iRAP to undertake road infrastructure risk assessments of several high profile corridors within
the city of Bangkok, Thailand and to provide capacity building and training for local stakeholders.
The key priority roads covered 26 roads in 6 Bangkok districts that have highest road accident records. The six
districts cover Lardkrabang, Bangkhuntien, Nongchok, Meanburi, Prawet, and Talingchan.
The iRAP assessments contained in this report focus on examining the risk of death and serious injury for all
road users. A total of 237.20 kilometres were assessed utilising the data collected via Google Street View. This
report includes details on data collection, describes the methodology used to create Star Ratings and Safer
Road Investment Plans and also contains a summary of the results.
iRAP Star Ratings are based on road inspection data and provide a simple and objective measure of the level
of safety which is ‘built-in’ to the road for vehicle occupants, motorcyclists, bicyclists and pedestrians. 5-star
roads are the lowest risk while 1-star roads are the highest risk. Overall, 31% of the existing roads are rated 3stars or better for vehicle occupants, 8% are rated 3-stars or better for motorcyclists, 17% are rated 3-stars or
better for pedestrians and 9% are rated 3-stars or better for bicyclists.

Star Rating results for all surveyed roads
Star
Ratings
5 Stars
4 Stars
3 Stars
2 Stars
1 Star
Not
applicable
Total

Vehicle Occupant
Length (km) Percent

Motorcyclist
Length (km) Percent

Pedestrian
Length (km) Percent

Bicyclist
Length (km) Percent

0.00
2.80
70.60
135.40
28.40

0
1
30
57
12

0.00
0.00
19.20
152.50
58.40

0
0
8
64
25

0.10
16.10
22.70
14.30
167.70

0
7
10
6
71

0.00
0.10
20.90
138.10
78.10

0
0
9
58
33

0.00
237.20

0
100

7.10
237.20

3
100

16.30
237.20

7
100

0.00
237.20

0
100

Although part of the surveyed network is rated as 3-star or better the majority of the network is rated as highrisk for all users. Despite some of the roads being divided with physical medians, with adequate pavement
condition and delineation plus footpaths and some pedestrian crossings there are several issues with the road
network that should be investigated further in order to explore the potential to reduce road user risk. For example
the 80km/h speed limit is regarded as too high for an urban environment with large numbers of pedestrians
present, some footpaths are damaged and/or obstructed, additional pedestrian crossings may be required at
high demand locations and there are currently no facilities for motorised two-wheelers.
Based on limited crash data it is estimated that 43 deaths and a further 427 serious injuries occur on the 237.2km
surveyed network each year at a cost of THB 2138 million (US$ 66.28m) annually.
The analysis includes the creation of a Safer Road Investment Plan (SRIP) based on relative benefits of over
90 different countermeasure options, ranging from low cost road markings and pedestrian refuges to higher
cost intersection upgrades. The investment plan provides countermeasure options that could maximise the
prevention of deaths and serious injuries within available budgets, and largely focus on:
•

improving facilities for pedestrians

•

reducing vehicle operating speeds through traffic calming measures

•

reducing risk at intersections through improved design and delineation

•

improving facilities for motorcyclists
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A summary of the most comprehensive SRIP is shown in the table below. It shows that by investing
THB 2,660 million the number of deaths and serious injuries on the roads could be reduced by 41%, preventing
3,869 deaths and serious injuries over 20 years. The overall benefit cost ratio is estimated to be 3.0:1.
Safer Road Investment Plan summary (20 year analysis)
Safer Road Investment Plan Summary
Present value of investment

THB 2,660 million

Deaths and serious injuries prevented (20yrs)

3,869

Present value of safety benefits

THB 7.03 billion

Cost per death and serious injury prevented

THB 688,729

Benefit cost ratio (BCR)

3.0

Reduction in death and serious injuries

41%

The detailed results of the project and online software that enabled the iRAP analyses to be undertaken are
available to stakeholders for further exploration and use (visit: http://vida.irap.org).
The results of this study focus on identifying investments in road infrastructure that will deliver improved safety
outcomes. In order to maximise road safety performance on the network, efforts that go beyond the engineering
improvements discussed in this report will be necessary. Significant benefits could also be realised through a
coordinated programme of road user education to improve road user behaviour such as speed limit compliance,
improved seat belt and helmet wearing rates and reducing alcohol use. Improved vehicle licensing and
registration and ensuring compliance with vehicle safety standards may also provide good returns on investment.
The Road Safety Toolkit (http://toolkit.irap.org) and United Nations Road Safety Collaboration Good Practice
Manuals provide further information on these issues.
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1. บทนํา

World Bank Global Road Safety Facility (GRSF) ได้ เชิญ iRAP ในฐานะส่วนหนึง่ ของ Bloomberg Initiative for Global
Road Safety (BIGRS) ให้ ดําเนินงานประเมินความเสี่ยงโครงสร้ างพื ้นฐานของถนนในหลาย ๆ เส้ นทางภายในกรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย และเพื่อสร้ างขีดความสามารถและฝึ กอบรมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในพื ้นที่ด้วย
ถนนสายสําคัญในโครงการนีค้ รอบคลุมพื ้นที่เขตที่มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุสงู ในกรุ งเทพมหานคร 6 เขตพื ้นที่ ได้ แก่ เขต
ลาดกระบัง บางขุนเทียน หนองจอก มีนบุรี ประเวศ และตลิง่ ชัน โดยพิจารณารวมถนนที่มีสถิติอบุ ตั ิเหตุสงู ในแต่ละเขต รวม 26 สาย
ทาง พื ้นที่ศกึ ษาทังหกเขตนั
้
บเป็ นย่านที่มีการจราจรทังในส่
้ วนของยานพาหนะค่อนข้ างสูงในกรุงเทพมหานคร
การประเมินของ iRAP ในรายงานฉบับนี ้ มุ่งเน้ นการตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสสําหรับ
ผู้ใช้ ถนนทุกประเภท โดยใช้ ข้อมูลภาพภายจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ คือ Google Street View ระยะทางทัง้ สิ ้น 237.20 กิโลเมตร
รายงานฉบับนีน้ ํ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสํารวจรวบรวมข้ อมูล แนวคิดและวิธีการที่ใช้ เพื่อจัดอันดับการให้ คะแนน (Star
Rating) ของถนนต่าง ๆ และสร้ างแผนการลงทุนเพื่อจัดทําถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plans) รวมไปถึงการ
สรุปผลการศึกษา

1.1 กระบวนการการประเมิน (Assessment Process)

กระบวนการของการประเมิน iRAP ของโครงการนี ้สามารถแสดงได้ ในรูปที่ 1 โดยรู ปแบบของการแบ่งระดับคะแนน (Star
Rating) สามารถที่ จะปรั บปรุ งย้ อนกลับได้ เช่นเดียวกับการออกแบบและพัฒนาถนน ซึ่ง กระบวนการดังกล่าวจะเสร็ จสมบูรณ์
หลังจากได้ ดําเนินการจัดระดับคะแนน (Star Rating) เรี ยบร้ อยแล้ ว
การสร้ าง iRAP Star Ratings และแผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plans) เกี่ยวข้ องกับ
การรวบรวมข้ อมูลและกระบวนการสํารวจและวิเคราะห์ ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการประเมิน iRAP จะใช้ ข้อมูลคุณลักษณะของถนนที่
มีมากกว่า 50 ตัวแปร ทุก ๆ ระยะ 100 เมตรตลอดช่วงของถนน ซึ่งข้ อมูลจะถูกรวบรวมผ่านการสํารวจถนนที่เก็บภาพถ่ายดิจิตอล
(Digital Images) โดยใช้ กล้ องความละเอียดสูงหลายมุมมอง หลังจากนัน้ ผู้วิเคราะห์จะพิจารณาภาพถ่ายดังกล่าวโดยใช้ ซอฟแวร์
เฉพาะด้ านเพื่อบันทึกคุณลักษณะต่างๆ ของถนน
รู ปที่ 1 กระบวนการประเมิน iRAP
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1.2 เอกสารอ้ างอิง

iRAP ใช้ แบบจําลองการวิเคราะห์ที่เป็ นสากลทัว่ โลกในการสร้ างระดับการให้ คะแนน (Star Rating) และแผนการลงทุนเพื่อ
ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plans) สําหรับผู้ครอบครองยานพาหนะ ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ คนเดินเท้ า รวมถึงผู้ขี่
จักรยาน แนวคิดและสาระสําคัญของวิธีการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ ที่: http://irap.org/about-irap-3/methodology
เอกสารอ้ างอิง iRAP อื่น ๆ ที่ใช้ ในโครงการนี ้ ประกอบด้ วย
• The True Cost of Road Crashes – Valuing life and the cost of a serious injury
• Vehicle Speeds and the iRAP Protocols
• iRAP Star Ratings and Investment Plans: Coding Manual (August 2014)
• iRAP Star Ratings and Investment Plans: Quality Assurance Guide
• Road Safety Toolkit: http://toolkit.irap.org.

1.3 ผลการวิเคราะห์ ในรู ปแบบออนไลน์ (Results Online)

รายงานฉบับนี ้นําเสนอภาพรวมของผลการศึกษา โดยผลลัพธ์ แบบสมบูรณ์ รวมถึง ผลสรุ ป ตารางผลลัพธ์ แบบละเอียด
แผนที่แบบโต้ ตอบได้ และข้ อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์ สามารถเข้ าถึงได้ จากซอฟแวร์ ออนไลน์ ของ iRAP ที่เรี ยกว่า ViDA โดย
สามารถดู ไ ด้ ที่ : http://vida.irap.org สํ า หรั บ ผู้ ที่ ต้ องการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล นั น้ สามารถติ ด ต่ อ Luke Rogers โดยตรงได้ ที่ อี เ มล์
luke.rogers@irap.org

2. สายทางที่ศึกษา

ถนนที่ประเมินในการศึกษานี ้ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร โดยประกอบไปด้ วยถนน 26 สายบน
พื ้นที่หลัก 6 เขตพื ้นที่ คิดเป็ นระยะทางรวม 237.20 กิโลเมตร สายทางดังกล่าวได้ รับการประเมินโดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายจาก Google
Street View โดยมีรายละเอียดสายทาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สายทางที่ศกึ ษา
ลําดับ

1

2

เขต

ลาดกระบัง

บางขุนเทียน

ชื่อถนน
ถนนฉลองกรุง
ถนนร่มเกล้ า
ถนนลาดกระบัง
ถนนการเคหะ ร่มเกล้ า
ถนนเจ้ าคุณทหาร
ถนนพัฒนาชนบท 3
ถนนสะแกงามซอย 14
ถนนบางกระดี่ซอย 35
ถนนพระราม 2 ซอย 69
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล ซอย 19 25 26

ระยะทางประเมิน (กม.)
12.5
8.7
18.8
3.9
16.2
3.1
3.1
4.3
1.7
17.3
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ตารางที่ 1 สายทางที่ศกึ ษา
ลําดับ

เขต

3

หนองจอก

4

มีนบุรี

5

ประเวศ

6

ตลิง่ ชัน

ชื่อถนน
ถนนเชื่อมสัมพันธ์
ถนนสุวินทวงศ์
ถนนมิตรไมตรี
ถนนฉลองกรุง
ถนนสุวินทวงศ์
ถนนรามอินทรา
ถนนหทัยรัตน์
ถนนสีหบุรานุกิจ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ถนนกาญนาภิเษก
ถนนศรี นคริ นทร์
ถนนบรมราชชนนี
ถนนราชพฤกษ์
ถนนชัยพฤกษ์
ถนนแก้ วเงินทอง
ถนนพุทธมณฑล สาย 1
รวม

ระยะทางประเมิน (กม.)
9.8
16.7
5.4
2.8
13.4
2.6
0.6
3.4
12.9
22.4
5.3
18.5
18.3
2.3
3.4
9.8
237.2
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รู ปที่ 2 ตําแหน่ งของสายทางที่ศกึ ษา

รู ปที่ 3 แผนที่กรุ งเทพมหานครแสดงพืน้ ที่ท่ คี รอบคลุมตําแหน่ งของสายทางที่ศกึ ษา
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2.1 ปริมาณจราจรและความเร็ว

ข้ อ มูล ปริ ม าณจราจรเฉลี่ ย รายวัน ตลอดปี (Average Annual Daily Traffic: AADT) จากกรุ ง เทพมหานคร (Bangkok
Metropolitan Administration: BMA) แสดงให้ เห็นถึงปริมาณจราจรบนถนนที่แตกต่างกัน จากสายทางที่ศกึ ษาในโครงการ ปริ มาณ
จราจรสูง ที่ สุด อยู่ บ นถนนถนนกาญนาภิ เ ษก ซึ่ ง นับ เป็ น หนึ่ ง ในถนนสายสํ า คัญ ของกรุ ง เทพมหานคร สํ า หรั บ สัด ส่ ว นของ
รถจักรยานยนต์ จากสถิติพบว่ามีสดั ส่วนค่อนข้ างสูง ถึงร้ อยละ 62 ถนนการเคหะ ร่มเกล้ า ดังแสดงในตารางที่ 2
จากข้ อมูลข้ างต้ น แม้ จะมีการจํากัดความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงสําหรับทุกถนนในพื ้นที่ของเขตเมือง แต่ความเร็วจริ ง
ในการขับขี่ที่ตรวจสอบได้ มีค่าตํ่ากว่าความเร็วจํากัดที่กฎหมายบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่มีคา่ ความเร็วที่ใช้ ใน
การขับขี่ลดเหลือเพียง 15-20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงเท่านัน้
ตารางที่ 2 ปริมาณจราจร
ความเร็ ว
ความเร็ ว
ปริ มาณจราจร
สัดส่วน
ชื่อถนน
ทิศทาง
จํากัด
การจราจร
เฉลี่ยต่อวัน รถจักรยานยนต์
(กม./ชม.) (85 เปอร์ เซ็นไทล์)
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 34,145
15
80
63
ซอย 19 25 26
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 24,300
20
80
63
ทางขนานจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 20,100
15
80
71
ทางขนานจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 10,600
23
80
66
ถนนบางกระดี่ซอย 35
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 10,680
46
80
46
ถนนพระราม 2 ซอย 69
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 14,800
32
80
36
ถนนสะแกงามซอย 14
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 16,267
12
80
40
ถนนฉลองกรุง
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 13,333
17
80
75
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 13,476
14
80
75
ถนนเจ้ าคุณทหาร
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 10,650
24
80
73
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 13,950
18
80
73
ถนนการเคหะ ร่มเกล้ า
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 27,120
62
80
36
ถนนลาดกระบัง
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 19,920
22
80
64
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 16,050
18
80
64
ถนนร่มเกล้ า
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 32,933
22
80
70
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 32,933
22
80
70
ถนนพัฒนาชนบท 3
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 11,600
31
80
50
ถนนหทัยรัตน์
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 19,067
45
80
42
ถนนรามอินทรา
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 26,850
18
80
74
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 31,950
24
80
74
ถนนสีหบุรานุกิจ
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 27,333
29
80
57
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 24,533
32
80
57
ถนนสุวนิ ทวงศ์ (มีนบุรี)
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 19,440
19
80
70
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 23,400
18
80
70
ถนนสุวนิ ทวงศ์ (หนองจอก) ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด 15,750
21
80
72
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น 14,550
16
80
72

ค่าเฉลี่ย
ความเร็ ว
การจราจร
53
53
63
57
39
30
34
63
63
64
64
31
55
55
62
62
43
35
64
64
46
46
58
58
63
63
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ชื่อถนน
ถนนเชื่อมสัมพันธ์

ทิศทาง

ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนมิตรไมตรี
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนสุวนิ ทวงศ์ (หนองจอก) ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ที่ 9
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนกาญนาภิเษก
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ทางขนานจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางขนานจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนศรี นคริ นทร์
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนบรมราชชนนี
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ทางขนานจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางขนานจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนชัยพฤกษ์
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ถนนแก้ วเงินทอง
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ถนนพุทธมณฑล สาย 1
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ถนนราชพฤกษ์
ทางหลักจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางหลักจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น
ทางขนานจาก กม.เริ่ มต้ น ไปยังกม.สิ ้นสุด
ทางขนานจาก กม.สิ ้นสุด ไปยังกม.เริ่ มต้ น

ความเร็ ว
ความเร็ ว
ปริ มาณจราจร
สัดส่วน
จํากัด
การจราจร
เฉลี่ยต่อวัน รถจักรยานยนต์
(กม./ชม.) (85 เปอร์ เซ็นไทล์)
23,880
30
80
81
18,900
25
80
81
6,960
57
80
58
8,040
42
80
58
15,240
18
80
95
10,200
11
80
95
12,700
31
80
65
21,600
24
80
65
68,678
0
120
83
71,589
0
80
83
8,400
19
80
59
10,800
33
80
59
31,560
20
80
68
47,280
21
80
68
42,267
11
80
87
37,867
13
80
87
27,467
1
80
61
21,600
2
80
61
8,933
24
80
36
5,067
47
80
37
18,133
10
80
75
17,200
22
80
75
48,800
14
80
79
57,200
14
80
79
17,568
14
80
63
20,592
14
80
63

ค่าเฉลี่ย
ความเร็ ว
การจราจร
70
70
51
51
82
82
55
55
74
74
53
53
56
56
77
77
52
52
31
31
65
65
68
68
54
54
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3. การประเมินถนน
3.1 แนวทางการรวบรวมข้ อมูลถนน

การรวบรวมข้ อมูลถนนดําเนินการโดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยด้ วยอาศัยภาพถ่ายถนนจาก google Street View การ
ตรวจสอบ iRAP ประกอบด้ วยการสํารวจถนนและการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยมุง่ เน้ นที่คณ
ุ ลักษณะของถนนต่างๆ กว่า 50 ปั จจัย ซึง่
เกี่ยวข้ องกับโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุและความรุ นแรงของอุบตั ิเหตุ คุณลักษณะเหล่านี ้ประกอบด้ วยปั จจัยอาทิเช่น การออกแบบ
ทางแยก จํ า นวนช่ อ งจราจรและการทาสี ตี เ ส้ น อัน ตรายจากบริ เ วณข้ า งทาง ทางเท้ า และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ
รถจักรยานยนต์ ข้ อมูลการตรวจสอบถนนนับเป็ นองค์ ประกอบหลักในการจัดระดับคะแนน iRAP (iRAP Star Rating) และการ
วิเคราะห์แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Roads Investment Plans: SRIP)
ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ใช้ ภาพถ่ายโครงข่ายถนนจาก Google street view
โดยอาศัย GPS Visualizer (http://www.gpsvisualizer.com/) ในการถอดรหัส พิ กัด ของถนนแต่ ล ะเส้ น ทางทุก ระยะ 100 เมตร
จากนันจึ
้ งจัดเก็บภาพถ่ายในแต่ละจุดด้ วยโปรแกรม Google Earth เพื่อนําไประบุคณ
ุ ลักษณะของถนนต่อไป
ทังนี
้ ต้ ามหลักสูตรการฝึ กอบรมของ iRAP โดยในระหว่างการสํารวจถนนได้ มีตวั แทนจากกรุ งเทพมหานคร (BMA) และ
สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) ได้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
รู ปที่ 4 การรวบรวมข้ อมูลและการฝึ กอบรมการระบุคุณลักษณะถนน

3.2 การให้ คะแนนถนน

การวิเคราะห์ iRAP Star Ratings จะขึ ้นอยู่กบั คุณลักษณะต่าง ๆ ของโครงสร้ างพื ้นฐานของถนน รวมไปถึงระดับที่ส่งผล
กระทบต่อโอกาสและความรุ นแรงของการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน ซึง่ ในที่นี ้จะพิจารณาจากรูปแบบการชนที่พบได้ ทวั่ ไปและการชนที่
เกิดความรุนแรงสําหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ ผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้ า และผู้ขี่จกั รยาน
แนวคิดของ iRAP Star Ratings จัดเป็ นมาตรวัดระดับความเสี่ยงของโครงสร้ างพืน้ ฐานทางถนนต่อผู้ใช้ ทางที่ง่ายและ
สามารถวัดได้ โดยระดับ 5 ดาว (สีเขียว) เป็ นถนนที่ปลอดภัยสูงสุด และระดับ 1 ดาว (สีดํา) เป็ น ถนนที่ปลอดภัยตํ่าสุด อย่างไรก็ดี
ระบบการให้ คะแนนแบบดาวนี ้จะไม่ใช้ สําหรับถนนที่มีจํานวนกลุ่มประเภทผู้ใช้ ตํ่า ดังนันในงานศึ
้
กษานี ้จึงไม่มีค่าคะแนนแบบดาว
สําหรับผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้ าและรถจักรยานในบางเส้ นทาง
การจัดคะแนนแบบดาวจะขึ ้นอยู่กบั การให้ คะแนน Star Rating Scores (SRS) โดยแบบจําลอง iRAP จะคํานวณค่า SRS
สําหรับทุก ๆ ระยะ 100 เมตร และสําหรับผู้ใช้ ถนนแต่ละประเภท โดยวิเคราะห์จากปั จจัยเสี่ยงสําหรับแต่ละค่าคุณลักษณะของถนน
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ค่า คะแนนจะคํ า นวณได้ จากการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงโดยใช้ แ บบจํ า ลองการคูณ (Multiplicative Model) ข้ อ มูลเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงที่ใช้ ในแบบจําลองสามารถดูเพิ่มเติมได้ จากรายงานวิธีการศึกษา ที่ www.irap.org
ผลการจัดอันดับ Star Rating สําหรับช่วงถนนทังหมดที
้
่ได้ ทําการสํารวจแสดงให้ เห็นว่า iRAP มีศกั ยภาพในการปรับปรุ ง
ความปลอดภัยของโครงสร้ างพื ้นฐานของถนนสําหรับผู้ใช้ ถนนทังหมด
้
โดยช่วงถนนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างมีนยั สําคัญประกอบด้ วย
โครงข่ายส่วนใหญ่ที่ทําการสํารวจ ซึง่ ได้ คะแนนระดับ 2 ดาว หรื อน้ อยกว่า (จากคะแนนเต็ม 5 ดาว) สําหรับประเภทของผู้ใช้ ถนนทุก
ประเภท
จากการวิเคราะห์ Star Ratings จะพบได้ วา่
• สําหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ 31% ของความยาวช่วงถนนได้ คะแนนตังแต่
้ 3 ดาว ขณะที่ 57% ของความยาวช่วงถนนได้
คะแนน 2 ดาว และ 12% ของความยาวช่วงถนนได้ คะแนน 1 ดาว
• สําหรับผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ มีเพียง 8% ของความยาวช่วงถนนได้ คะแนนตังแต่
้ 3 ดาว และความยาวของช่วงถนนที่
เหลือได้ เพียงคะแนน 1 และ 2 ดาว
• สําหรับคนเดินเท้ า 16% ของความยาวช่วงถนนได้ 3 ดาวหรื อดีกว่า ขณะที่ 6% ได้ คะแนน 2 ดาว และ 71% ได้ คะแนน
1 ดาว
• สําหรับรถจักรยาน 9% ของความยาวช่วงถนนได้ 3 ดาวหรื อดีกว่า ขณะที่ 58% ได้ คะแนน 2 ดาว และ 33% ได้ คะแนน
1 ดาว
ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดับ Star Rating สําหรั บถนนที่สาํ รวจทัง้ หมด
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
คนเดินเท้ า
จักรยาน
คะแนน
ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ
5 ดาว
0
0
0
0
0.1
0.04
0
0
4 ดาว
2.8
1.18
0
0
16.1
6.79
0.1
0.04
3 ดาว
70.6 29.76
19.2
8.09
22.7
9.57
20.9
8.81
2 ดาว
135.4 57.08
152.5 64.29
14.3
6.03
138.1 58.22
1 ดาว
28.4 11.97
58.4 24.62
167.7
70.7
78.1 32.93
ระบุไม่ได้
0
0
7.1
2.99
16.3
6.87
0
0
รวม
237.2
100
237.2
100
237.2
100
237.2
100
รูปที่ 5 แสดงค่า Star Rating ของถนนที่สํารวจในโครงการ สําหรับผู้ใช้ รถยนต์ ในรูปแบบของแผนที่ ซึง่ แสดงถึงระดับความ
ปลอดภัยของถนน พบว่าถนนส่วนใหญ่มีคะแนนเพียง 1-2 ดาวเท่านัน้ ซึ่งเป็ นบริ เวณที่ควรได้ รับการพิจารณาปรับปรุ งให้ มีความ
ปลอดภัยที่สงู ขึ ้น
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รู ปที่ 5 แผนที่ Star Rating สําหรั บถนนที่สาํ รวจทัง้ หมด

3.3 เส้ นความเสี่ยง

เส้ นความเสี่ยงเป็ นกราฟเส้ นที่แสดงค่าคะแนน Star Rating Score ตามความแตกต่างไปตลอดความยาวของช่วงถนน
โดยที่ SRS คือคะแนนความเสี่ยงที่เป็ นพื ้นฐานสําหรับสร้ าง Star Rating โดยแถบ Star Rating จะแสดงในพื ้นหลังของกราฟ และมี
ค่า SRS อยู่ด้านบน โดยแกนนอนของกราฟจะแสดงระยะของช่วงถนนที่สํารวจ รู ปด้ านล่างแสดงเส้ นความเสี่ยงสําหรับแต่ละพื ้นที่
แยกตามประเภทของผู้ใช้ ถนนส่วนใหญ่ ได้ แก่ ผู้ขบั ขี่รถยนต์ ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ คนเดินเท้ า และผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.1 เขตลาดกระบัง
รู ปที่ 6 เส้ นความเสี่ยงของถนนฉลองกรุ ง
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์

BIGRS Bangkok 2017 รายงานทางเทคนิค | 17

(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 7 เส้ นความเสี่ยงของถนนร่ มเกล้ า
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 8 เส้ นความเสี่ยงของถนนลาดกระบัง
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 9 เส้ นความเสี่ยงของถนนการเคหะ ร่ มเกล้ า
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 10 เส้ นความเสี่ยงของถนนเจ้ าคุณทหาร
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 11 เส้ นความเสี่ยงของถนนพัฒนาชนบท 3
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.2 เขตบางขุนเทียน
รู ปที่ 12 เส้ นความเสี่ยงของถนนสะแกงามซอย 14
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 13 เส้ นความเสี่ยงของถนนบางกระดี่ซอย 35
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 14 เส้ นความเสี่ยงของถนนพระราม 2 ซอย 69
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 15 เส้ นความเสี่ยงของถนนบางขุนเทียน ชายทะเล ซอย 19 25 26
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.3 เขตหนองจอก
รู ปที่ 16 เส้ นความเสี่ยงของถนนเชื่อมสัมพันธ์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 17 เส้ นความเสี่ยงของถนนสุวนิ ทวงศ์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 18 เส้ นความเสี่ยงของถนนมิตรไมตรี
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 19 เส้ นความเสี่ยงของถนนฉลองกรุ ง
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.4 เขตมีนบุรี
รู ปที่ 20 เส้ นความเสี่ยงของถนนสุวนิ ทวงศ์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 21 เส้ นความเสี่ยงของถนนรามอินทรา
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 22 เส้ นความเสี่ยงของถนนหทัยรั ตน์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 23 เส้ นความเสี่ยงของถนนสีหบุรานุกจิ
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์

BIGRS Bangkok 2017 รายงานทางเทคนิค | 51

(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.5 เขตประเวศ
รู ปที่ 24 เส้ นความเสี่ยงของถนนเฉลิมพระเกียรติ รั ชกาลที่ 9
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 25 เส้ นความเสี่ยงของถนนกาญนาภิเษก
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
(ไม่มีข้อมูลมากพอ)
(c) คนเดินเท้ า
(ไม่มีข้อมูลมากพอ)
(d) ผู้ขี่จกั รยาน
(ไม่มีข้อมูลมากพอ)
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รู ปที่ 26 เส้ นความเสี่ยงของถนนศรี นครินทร์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.3.6 เขตตลิ่งชัน
รู ปที่ 27 เส้ นความเสี่ยงของถนนบรมราชชนนี
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์

BIGRS Bangkok 2017 รายงานทางเทคนิค | 58

(c) คนเดินเท้ า
(ไม่มีข้อมูลมากพอ)
(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 28 เส้ นความเสี่ยงของถนนราชพฤกษ์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 29 เส้ นความเสี่ยงของถนนชัยพฤกษ์
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 30 เส้ นความเสี่ยงของถนนแก้ วเงินทอง
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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รู ปที่ 31 เส้ นความเสี่ยงของถนนพุทธมณฑล สาย 1
(a) ผู้ขบั ขี่รถยนต์

(b) ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์
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(c) คนเดินเท้ า

(d) ผู้ขี่จกั รยาน
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3.4 รู ปภาพจาก Star Rating

รู ปต่อไปนี ้แสดงตัวอย่างของช่วงสายทาง พร้ อมค่า Star Ratings สําหรับผู้ใช้ ทางแต่ละประเภท และค่าคุณลักษณะต่างๆ ของ
ถนนที่สง่ ผลต่อค่าคะแนน Star Rating

3.4.1 เขตลาดกระบัง
รู ปที่ 32 ถนนฉลองกรุ ง

รู ปที่ 33 ถนนร่ มเกล้ า
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รู ปที่ 34 ถนนลาดกระบัง

รู ปที่ 35 ถนนการเคหะ ร่ มเกล้ า
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รู ปที่ 36 ถนนเจ้ าคุณทหาร

รู ปที่ 37 ถนนพัฒนาชนบท 3

BIGRS Bangkok 2017 รายงานทางเทคนิค | 70

3.4.2 เขตบางขุนเทียน
รู ปที่ 38 ถนนสะแกงามซอย 14

รู ปที่ 39 ถนนบางกระดี่ซอย 35
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รู ปที่ 40 ถนนพระราม 2 ซอย 69

รู ปที่ 41 ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล ซอย 19 25 26
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3.4.3 เขตหนองจอก
รู ปที่ 42 ถนนเชื่อมสัมพันธ์

รู ปที่ 43 ถนนสุวนิ ทวงศ์
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รู ปที่ 44 ถนนมิตรไมตรี

รู ปที่ 45 ถนนฉลองกรุ ง
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3.4.4 เขตมีนบุรี
รู ปที่ 46 ถนนสุวนิ ทวงศ์

รู ปที่ 47 ถนนรามอินทรา
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รู ปที่ 48 ถนนหทัยรั ตน์

รู ปที่ 49 ถนนสีหบุรานุกจิ
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3.4.5 เขตประเวศ
รู ปที่ 50 ถนนเฉลิมพระเกียรติ รั ชกาลที่ 9

รู ปที่ 51 ถนนกาญนาภิเษก
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รู ปที่ 52 ถนนศรี นครินทร์

3.4.6 เขตตลิ่งชัน

รู ปที่ 53 ถนนบรมราชชนนี
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รู ปที่ 54 ถนนราชพฤกษ์

รู ปที่ 55 ถนนชัยพฤกษ์
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รู ปที่ 56 ถนนแก้ วเงินทอง

รู ปที่ 57 ถนนพุทธมณฑล สาย 1
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3.5 การเสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัส

ในการสอบเทียบแบบจําลอง iRAP จําเป็ นต้ องประมาณจํานวนของการเสียชีวิตที่เกิดขึ ้นบนโครงข่ายถนนที่สํารวจ โดย
ตามแบบจําลอง iRAP จะต้ องพิจารณาการกระจายตัวของการเสียชีวิตตามประเภทของผู้ใช้ ถนนและอัตราส่วนของการเสียชีวิตต่อ
การบาดเจ็บสาหัส ผู้วิจยั อาศัยข้ อมูลอุบตั ิเหตุย้อนหลัง 3 ปี ลา่ สุด (2557-2559) จากบริ ษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตทางถนนรายปี บนโครงข่ายที่สํารวจ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้ อมูลอุบัตเิ หตุท่ ใี ช้ ในการศึกษา
ถนน
ถนนฉลองกรุง
ถนนร่มเกล้ า
ถนนลาดกระบัง
ถนนการเคหะ ร่มเกล้ า
ถนนเจ้ าคุณทหาร
ถนนพัฒนาชนบท 3
ถนนสะแกงามซอย 14
ถนนบางกระดี่ซอย 35
ถนนพระราม 2 ซอย 69
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล ซอย 19 25 26
ถนนเชื่อมสัมพันธ์
ถนนสุวนิ ทวงศ์ (หนองจอก)
ถนนมิตรไมตรี
ถนนฉลองกรุง
ถนนสุวนิ ทวงศ์ (มีนบุรี)
ถนนรามอินทรา
ถนนหทัยรัตน์
ถนนสีหบุรานุกิจ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ถนนกาญนาภิเษก
ถนนศรี นคริ นทร์
ถนนบรมราชชนนี
ถนนราชพฤกษ์
ถนนชัยพฤกษ์
ถนนแก้ วเงินทอง
ถนนพุทธมณฑล สาย 1
รวม

ข้ อมูลการเสียชีวิตจาก
ข้ อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน
อุบตั เิ หตุทางถนน (2557-2559)
(2557-2559)
8
263
4
138
10
414
1
214
6
132
0
37
4
111
2
154
0
77
14
468
11
106
4
111
3
60
7
65
6
293
1
83
3
130
3
138
7
357
1
75
7
247
7
273
13
268
1
63
0
72
5
154
128
4,503

ค่ าเฉลี่ยการเสียชีวิตต่ อปี
(ปรั บทศนิยมขึน้ )
3
2
4
1
2
0
2
1
0
5
4
2
1
3
2
1
1
1
3
1
3
3
5
1
0
2
53
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ค่าประมาณของผู้เสียชีวิต 43 คนต่อปี และผู้บาดเจ็บสาหัส 427 คนต่อปี เป็ นค่าสถิติที่นําไปใช้ เพื่อกระจายตามโครงข่าย
ถนนที่สํารวจ ตามค่าเฉลี่ยต่อปี ของการเสียชีวิต (จากข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี ) รวมกับค่าปั จจัยการรายงานที่ตํ่ากว่าความเป็ นจริงที่มีค่า
เท่ากับ 1.7 ดังระบุในรายงานสถานการณ์โลกด้ านความปลอดภัยทางถนนปี 2558 (Global Status Report on Road Safety 2015)
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) 1
เอกสารสาระสําคัญของวิธีการประเมิน iRAP 2 (iRAP Methodology Factsheets) อธิบายวิธีการที่ใช้ ในการประมาณค่า
จํานวนการบาดเจ็บสาหัสและต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุทางถนนสําหรับโครงการ
iRAP ซึง่ วิธีการเหล่านี ้ถูกประยุกต์ใช้ อย่างสากลด้ วย iRAP และร่วมดําเนินงานวิจยั โดย McMahon and Dahdah (2008) ซึง่ ถือเป็ น
วิธีการที่แนะนําโดย Global Road Safety Facility สําหรับโครงการ iRAP และเนื่องจากขาดข้ อมูลของจํานวนผู้บาดเจ็บสาหัสของ
โครงข่ายถนนที่สํารวจ การประมาณค่าจึงต้ องใช้ อตั ราส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสสําหรับทุกถนนที่มีการเสียชีวิต

3.5.1 ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัส

McMahon และ Dahdah (2008) แนะนําค่าต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสสามารถ
ประมาณค่า ดังนี ้
• ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิต = 70 x ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่อรายได้ (ราคาปั จจุบนั )
• ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการบาดเจ็บสาหัส = 0.25 x ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิต
จากค่าข้ างต้ น เมื่อคํานวณเป็ นต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับประเทศไทย
• ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิตในประเทศไทยประมาณ 70 x 203,835 บาท = 14.27 ล้ านบาท (442,370
เหรี ยญสหรัฐ)
• ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการบาดเจ็บสาหัสประมาณ 0.25 x 14.27 ล้ านบาท = 3.57 ล้ านบาท (110,670 เหรี ยญ
สหรัฐ)
ดังนัน้ ค่าประมาณของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสบนโครงข่ายถนนที่สํารวจเพียงอย่างเดียวจะมีค่าต้ นทุนเท่ากับ
2,138 ล้ านบาท (66.28 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) ต่อปี

3.5.2 การเสียชีวติ และการบาดเจ็บสาหัสตามประเภทของผู้ใช้ ถนน

ตามรายงานสถานการณ์ โลกด้ านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2558 (Global Status Report on Road Safety 2015)
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบกับปริ มาณการจราจรบนพื ้นที่ศึกษา สามารถประมาณการณ์ สดั ส่วนของผู้เสียชีวิตและ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บสาหัสบนโครงข่ายถนนดังนี ้ ผู้ขบั ขี่รถยนต์ 8% ผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ 66% คนเดินเท้ า 25% และผู้ขี่จกั รยาน 1%

1

WHO Global status report on road safety 2015 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/

2

http://irap.org/en/about-irap-3/methodology
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ค่าสัดส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้ได้ รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าวเป็ นค่าสมมติฐานเดียวกันกับค่าที่ใช้ ในรายงานทางเทคนิค การ
ประเมิน iRAP พื ้นฐาน (Baseline iRAP Assessment) ก่อนหน้ า สําหรับพื ้นที่เขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานคร 3
พื ้นที่หลัก ได้ แก่ ถนนสีลม ถนนเยาวราช และถนนอโศกมนตรี ที่ได้ ตีพิมพ์ในปี 2016 โดย iRAP
รู ปที่ 58 การประมาณผู้เสียชีวติ แยกตามประเภทของผู้ใช้ ถนน
1%
8%
25%

66%

ผู้ขบั ขี่รถยนต์

ผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์

คนเดินเท้ า

ผู้ขบั ขี่รถจักรยาน

4. แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึน้
(Safer Roads Investment Plans)

iRAP สามารถพิจารณาทางเลือกสําหรับการปรับปรุงถนนมากกว่า 90 ทางเลือก เพื่อรองรับความคุ้มค่าของแผนการลงทุน
เพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น (Safer Road Investment Plans: SRIP) โดยตัวเลือกของการปรับปรุงถนนจะมีตงแต่
ั ้ จากตัวเลือกที่มี
ต้ นทุนตํ่า (เช่น การทาสีตีเส้ นจราจรและการสร้ างเกาะที่พกั สําหรับคนข้ ามถนน) ไปจนถึงตัวเลือกที่มีต้นทุนสูง (เช่น การยกระดับทาง
แยกและการสร้ างถนนแบบเต็มรูปแบบ)
แผนการพัฒนาประกอบไปด้ วยขันตอน
้
3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประมาณจํานวนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสกระจายบนโครงข่ายถนน ตามแนวคิด Star Ratings และข้ อมูล
ปริ มาณการจราจร
2. สําหรับช่วงถนนทุก ๆ 100 เมตร จะพิจารณาทางเลือกในการปรั บปรุ งจากการลดลงได้ ของการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น สําหรับช่วงของถนนที่มี Star Rating ของคนเดินเท้ าตํ่าและมีกิจกรรมของคนเดินเท้ าสูง
กิจกรรมที่เสนอเป็ นทางเลือกอาจได้ แก่ทางเดินเท้ า หรื อทางข้ ามสําหรับคนเดินเท้ า เป็ นต้ น
3. ทางเลือกในการปรับปรุงจะถูกประเมินเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพในการรองรับความคุ้มค่าของแผนการลงทุน โดย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจวัดได้ จากการป้องกันได้ ของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสทางถนน ซึง่ อย่างน้ อยที่สดุ
จะต้ องมีค่ามากกว่าต้ นทุนของการก่อสร้ างและบํารุ งรักษา (นัน่ ก็คือ จะต้ องมีอตั ราส่วนของผลตอบแทนต่อต้ นทุน
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หรื อ BCR มากกว่า 1) ในหลาย ๆ กรณี อาจจะกําหนดเกณฑ์ของ BCR ให้ มากกว่า 1 ก็ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการลด
ต้ นทุนทังหมดของแผน
้
กรณีนี ้จะทําให้ แน่ใจได้ ว่าแผนการปรับปรุ งดังกล่าวจะมีความเป็ นไปได้ และยังมีผลตอบแทน
เป็ นบวกในการลงทุน เกิดความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณจากภาครัฐ
แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น หรื อ SRIP จะแสดงรายการของมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่มีความคุ้มค่า
โดยเป็ นแผนที่เหมาะสมกับการลดความเสี่ยงบนถนนที่สํารวจ ทังนี
้ ้มาตรการที่เสนอในแต่ละมาตรการจะตังอยู
้ บ่ นหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้ ว่าหากดําเนินการแล้ วจะเกิดความคุ้มค่าและสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการ
เหล่านี ้ควรได้ รับการตรวจสอบเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดลําดับความสําคัญ การวางแนวคิดและรายละเอียดการออกแบบก่อนการ
ดําเนินงาน ดังนัน้ ผู้ที่มีสว่ นร่วมโครงการ เช่น วิศวกรจากสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) ควรมีสว่ นร่ วมในการออกแบบมาตรการการ
ปรับปรุงที่ได้ นําเสนอ และควรช่วยตรวจสอบมาตรการที่เสนอก่อน
แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น หรื อ SRIP สามารถแสดงตัวเลือกของมาตรการที่สามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่องบประมาณที่ต้องจ่ายไป โดยแผนส่วนใหญ่มงุ่ เน้ นไปที่
• การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับคนเดินเท้ า
• การลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะผ่านมาตรการการสยบการจราจร (Traffic Calming)
• การลดความเสี่ยงที่ทางแยกผ่านการปรับปรุงการออกแบบและการตีเส้ น
• การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับรถจักรยานยนต์
แผนการลงทุนที่สร้ างขึ ้นอาศัยเกณฑ์ BCR โดยที่จะต้ องมีคา่ อย่างน้ อยเท่ากับ 1 (นัน่ คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแต่
ละมาตรการที่ต้องใช้ อย่างน้ อยต้ องมีค่าเท่ากับต้ นทุน) และแสดงในส่วนของ FSIs ที่ปอ้ งกันได้ (สูงสุดเป็ นอันดับแรก) ภาพรวมของ
แผนสามารถแสดงได้ ในตารางที่ 5 โดยข้ อมูลที่แสดงในตารางด้ านล่างเป็ นการสรุ ปรายละเอียดที่มีอยู่ภายในซอฟแวร์ ออนไลน์
iRAP
ตารางที่ 5 สรุ ปแผนการลงทุน
รายละเอียด
ค่าปั จจุบนั ของการลงทุน
การป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส (20 ปี )
ค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ความปลอดภัย
ต้ นทุนต่อการป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส
อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้ นทุน (Benefit-cost Ratio: BCR)
การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส

ผลสรุ ป
2.66 พันล้ านบาท
3,869 คน
7.03 พันล้ านบาท
688,729 บาท
3.0
41%

แผนดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าการลงทุน 2.66 พันล้ านบาทจะช่วยลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสลงได้ ถึง
41% ป้องกันการเสียชี วิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ 3,869 คน ตลอดช่วงเวลา 20 ปี โดยที่อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้ นทุน
โดยรวมมีคา่ เท่ากับ 3.0:1
รายการของมาตรการปรับปรุ งเพื่อการตรวจสอบต่อไปชี ใ้ ห้ เห็นว่า การปรั บปรุ งความปลอดภัยที่สําคัญสามารถทําให้
โครงข่ายถนนที่สํารวจผ่านการดําเนินการด้ านความปลอดภัยทางที่สําคัญหลายมาตรการ อาทิเช่น การติดตังแถบแจ้
้
งเตือนบนไหล่
ทาง (Shoulder rumble strips) อาจช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ มากกว่า 452 คน ในช่วงเวลา 20 ปี ในขณะที่
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การกําจัดสิ่งอันตรายข้ างทาง ฝั่ งผู้โดยสารจะสามารถช่วยลดการเสียชี วิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ 382 คน ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน
มาตรการติดตังอุ
้ ปกรณ์กนทางบริ
ั้
เวณเกาะกลางถนน สามารถป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสได้ มากกว่า 306
คน ในระยะเวลา 20 ปี ในบริบทเดียวกัน การทาสีและปรับปรุงสัญลักษณ์การจราจรบริเวณทางแยกสามารถลดการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บของคนเดินเท้ าได้ 213 คน ภายในระยะเวลาเดียวกัน
ตารางที่ 6 มาตรการของแผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ (BCR > 1)

ความยาว /พื ้นที่
ศึกษา
ติดตังแถบแจ้
้
งเตือนบนไหล่ทาง (Shoulder rumble strips)
215.10 กม.
กําจัดสิ่งอันตรายข้ างทาง ฝั่งผู้โดยสารข้ างคนขับ (Clear roadside hazards - passenger side)
115.50 กม.
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กนทางบริ
ั้
เวณเกาะกลางถนน (Central median barrier (no duplication))
15.20 กม.
สร้ างเกาะกลางเป็ นวัสดุที่มีความกว้ าง >=20.0 ม. (Duplicate - >20m median)
0.50 กม.
การทาสี และปรับปรุงสัญลักษณ์การจราจรบริ เวณทางแยก (Delineation and signing at intersection) 143 บริ เวณ
ปรับปรุงความฝื ดของผิวทาง (Skid Resistance (paved road))
14.80 กม.
ติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรบริ เวณ ทางข้ าม (Signalised crossing)
100 บริ เวณ
ติดตังราวกั
้
นอันตรายข้ างทาง ฝั่ งผู้โดยสาร (Roadside barriers - passenger side)
26.40 กม.
การจัดการทางเท้ า ฝั่งผู้โดยสารข้ างคนขับ ห่างจากถนนมากกว่า 3 เมตร (Footpath provision
passenger side (>3m from road)
22.90 กม.
เพิ่มช่องจราจร 2+1 มีแนวกันทาง
้
(Additional lane (2 + 1 road with barrier))
2.60 กม.
เกาะกลางแบบทาสี (Central hatching)
35.30 กม.
รัว้ กันคนเดิ
้
นเท้ า (Pedestrian fencing)
24.70 กม.
ปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรบนพื ้นทาง (Improve Delineation)
31.60 กม.
กําจัดสิ่งอันตรายข้ างทาง ฝั่งคนขับ (Clear roadside hazards - driver side)
23.60 กม.
แยกช่องทางรถจักรยานยนต์ (Segregated motorcycle lane)
34.00 กม.
เพิ่มช่องทางพิเศษสําหรับรถจักรยานยนต์ ก่อสร้ างเพิ่มบนถนน (Motorcycle Lane (Construct onroad))
64.60 กม.
ติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรบริ เวณ 3 แยก (Signalise intersection (3-leg))
12 บริ เวณ
การจัดการทางเท้ า ฝั่งคนขับ ทางชัว่ คราวกว้ างมากกว่า 1 เมตร (Footpath provision driver side
(informal path >1m))
97.20 กม.
ติดตังทางข้
้
ามยกระดับที่มีเครื่ องหมายแต่ไม่มีสญ
ั ญาณบอก โดยมีเกาะพักกลางถนน (Unsignalised
raised crossing)
81 บริ เวณ
การจัดการทางเท้ า ฝั่งผู้โดยสารข้ างคนขับ ติดกับถนน (Footpath provision passenger side
(adjacent to road))
19.40 กม.
ติดตังราวกั
้
นอันตรายข้ างทาง ฝั่งคนขับ (Roadside barriers - driver side)
7.60 กม.
เพิ่มระยะการมองเห็น โดยการกําจัดสิ่งกีดขวาง (Sight distance (obstruction removal))
4.50 กม.
ก่อสร้ างวงเวียน (Roundabout)
7 บริ เวณ
การลดความเร็วการจราจร (Traffic calming)
2.80 กม.
สัญญาณไฟสําหรับคนเดินข้ ามทาง (Side road signalised pedestrian crossing)
61 บริ เวณ
กําจัดสิ่งอันตรายข้ างทาง ช่องทางจักรยาน (Clear roadside hazards (bike lane))
7.00 กม.
มาตรการเพื่อถนนที่ปลอดภัย

FSI ที่ลดได้
(20 ปี )
452
382
306
289
213
203
185
182

BCR
9
7
2
5
7
4
2
1

131
121
118
114
97
97
94

1
1
6
5
3
9
3

81
78

4
2

78

6

77

4

69
68
49
47
43
39
24

1
1
12
1
6
1
20
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ตารางที่ 6 มาตรการของแผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ (BCR > 1)

ความยาว /พื ้นที่
ศึกษา

มาตรการเพื่อถนนที่ปลอดภัย
ก่อสร้ างช่องทางรอเลี ้ยว บริ เวณ 4 แยกสัญญาณไฟจราจร (Protected turn provision at existing
signalised site (4-leg))
ปรับปรุงคุณภาพทางโค้ ง (Improve curve delineation)
เส้ นชะลอความเร็วบริ เวณกึ่งกลางของถนน (Centreline rumble strip / flexi-post)
ปรับปรุงผิวจราจร (Road surface rehabilitation)
การขยายช่องจราจร มากกว่า 0.5 เมตร (Lane widening (>0.5m))
การจัดการทางเท้ า ฝั่งผู้โดยสารข้ างคนขับ มีเครื่ องกันระหว่
้
างรถ และคน (Footpath provision
passenger side (with barrier))
จํากัด หรื อรวบทางเข้ าออกบนทางหลัก (Restrict/combine direct access points)
ช่องทางพิเศษสําหรับรถจักรยานยนต์ ทําสัญลักษณ์บนพื ้นทาง (Motorcycle Lane (Painted logos
only on-road))
ติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง (Street lighting (intersection))
การจัดการทางเท้ า ฝั่งคนขับ ติดกับถนน (Footpath provision driver side (adjacent to road))
สร้ างช่องทางรอเลี ้ยวบริ เวณ 3 แยก ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร (Protected turn lane (unsignalised 3
leg))
สร้ างช่องทางรอเลี ้ยวบริ เวณ 4 แยก ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร (Protected turn lane (unsignalised 4
leg))
ทางข้ ามคนเดินเท้ าที่มีเครื่ องหมายแต่ไม่มีสญ
ั ญาณบอก (Side road unsignalised pedestrian
crossing)
ขยายช่องจราจร ไม่เกิน 0.5 เมตร (Lane widening (up to 0.5m))
เพิ่มผิวไหล่ทาง กว้ างมากกว่า 1 เมตร ฝั่งคนขับ (Shoulder sealing driver side (>1m))
เพิ่มช่องทางจักรยาน บนถนน (Bicycle Lane (on-road))
ติดตังสั
้ ญญาณไฟจราจรบริ เวณ 4 แยก (Signalise intersection (4-leg))
สร้ างที่พกั คนข้ ามกลาถนน (Refuge Island)
ติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง บริ เวณกลางถนน (Street lighting (mid-block))
ปรับปรุงที่จอดรถ (Parking improvements)
ยกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกของคนเดินเท้ า (Upgrade pedestrian facility quality)
เพิ่มผิวไหล่ทาง กว้ างมากกว่า 1 เมตร ฝั่ งผู้โดยสาร (Shoulder sealing passenger side (>1m))
การจัดการทางเท้ า ฝั่งคนขับ ทางชัว่ คราวกว้ างมากกว่า 1 เมตร (Footpath provision passenger side
(informal path >1m))
การจัดการทางเท้ า ฝั่งคนขับ มีเครื่ องกันระหว่
้
างรถ และคน (Footpath provision driver side (with
barrier))
การเตือนบริ เวณโรงเรี ยน โดยใช้ ไฟกะพริ บ (School zone warning - flashing beacon)
เพิ่มเจ้ าหน้ าที่ดแู ลการข้ ามทางบริ เวณเขตโรงเรี ยน (School zone - crossing guard or supervisor)
สร้ างทางข้ ามคนเดินเท้ า ไม่มีสญ
ั ญาณบอก (Unsignalised crossing)
ติดตังราวกั
้
นอันตรายข้ างทางสําหรับช่องทางจักรยาน (Roadside barriers (bike lane))
ติดตังไฟฟ้
้ าแสงสว่าง สําหรับคนเดินข้ ามทาง (Street lighting (ped crossing))

FSI ที่ลดได้
(20 ปี )

BCR

2 บริ เวณ
1.60 กม.
13.20 กม.
1.60 กม.
1.00 กม.

23
22
18
18
16

2
4
2
2
1

2.60 กม.
1.80 กม.

16
14

1
4

20.00 กม.
10 บริ เวณ
3.90 กม.

11
11
11

7
2
1

1 บริ เวณ

10

3

2 บริ เวณ

10

1

67 บริ เวณ
0.30 กม.
0.90 กม.
7.70 กม.
1 บริ เวณ
2 บริ เวณ
1.90 กม.
0.20 กม.
9 บริ เวณ
0.70 กม.

9
7
4
3
3
3
3
3
2
2

2
3
2
5
1
9
2
3
2
1

2.30 กม.

2

5

0.30 กม.
4 บริ เวณ
1 บริ เวณ
4 บริ เวณ
0.30 กม.
3 บริ เวณ

2
2
2
1
1
0

1
5
1
1
1
1
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ตารางที่ 6 มาตรการของแผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ (BCR > 1)

ความยาว /พื ้นที่
ศึกษา

มาตรการเพื่อถนนที่ปลอดภัย
การจัดการทางเท้ า ฝั่งคนขับ ห่างจากถนนมากกว่า 3 เมตร (Footpath provision driver side (>3m
from road))
การเตือนบริ เวณโรงเรี ยน โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์จราจร (School zone warning - signs and markings)
หมายเหตุ.
FSI = การสูญเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัส (fatal and seriously injured)
BCR = อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ เงินลงทุน (benefit cost ratio)

0.10 กม.
0.10 กม.

FSI ที่ลดได้
(20 ปี )

BCR

0
0

1
1

แผนที่แสดงตําแหน่งของแต่ละมาตรการที่ระบุไว้ ในแผนการลงทุนเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึน้ (Safer Road Investment
Plan) สามารถดูเพิ่มเติมได้ ใน SRIP Table ของระบบ ViDA ดังแสดงในรูปที่ 59
รู ปที่ 59 แผนที่แสดงตําแหน่ งของการใช้ มาตรการ (การกําจัดสิ่งอันตรายข้ างทาง)

รายละเอียดของแต่ละมาตรการที่แนะนํา รวมถึง คําอธิบายตําแหน่งที่ตงั ้ ข้ อมูลการอ้ างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geo-reference
Data) และข้ อมูลเชิงเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาได้ โดยการคลิกบนไอคอนแต่ละตัวภายในซอฟแวร์
นอกจากนี ้ แผนต่อเนื่อง (Strip Plans) ที่แสดงตําแหน่งตามระยะทางของมาตรการแนะนําถึง 5 มาตรการสําหรับถนนแต่
ละช่วง สามารถใช้ งานได้ บน ViDA ซึง่ เป็ นซอฟแวร์ ออนไลน์ iRAP ได้ ที่ http://vida.irap.org/
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ผู้สนใจสามารถพิจารณาคําอธิ บายของมาตรการเหล่านี ้ และการบํารุ งรักษาความปลอดภัยทางถนนอื่น ๆ อีกมากมาย
รวมถึงคําแนะนําในประเด็นการนําไปใช้ และประสิทธิภาพของการลดอุบตั ิเหตุ ได้ จากชุดเครื่ องมือความปลอดภัยทางถนน (Road
Safety Toolkit)ที่ http://toolkit.irap.org

4.1 Star Rating หลังจากการดําเนินมาตรการแก้ ไข

ตาราง Star Rating (หลังจากดําเนินมาตรการแก้ ไข) แสดงรายละเอียดของการคาดการณ์ค่า Star Rating ภายใต้
มาตรการที่ดําเนินการ
ตารางที่ 7 Star Rating หลังจากดําเนินมาตรการแก้ ไข
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
คนเดินเท้ า
จักรยานยนต์
คะแนน
ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ ระยะทาง (กม.) ร้ อยละ
5 ดาว
3.70
2
0.10
0
0.70
0
0
4 ดาว
32.60
14
13.70
6
41.40
17
0.10
0
3 ดาว
169.90
72
168.80
71
52.60
22
57.10
24
2 ดาว
25.60
11
36.50
15
92.30
39
154.60
65
1 ดาว
5.40
2
11.00
5
33.90
14
25.40
11
ระบุไม่ได้
0
7.10
3
16.30
7
0
รวม
237.20
100
237.20
100
237.20
100
237.20
100
ผลจากการวิเคราะห์ Star Rating หลังจากดําเนินมาตรการแก้ ไข แสดงให้ เห็นว่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่ม
สัดส่วนของสายทางที่ได้ ค่าคะแนนตังแต่
้ ระดับ 3 ดาวขึ ้นไป จากร้ อยละ 31 เป็ นร้ อยละ 87 สําหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ นอกจากนี ้ สัดส่วน
ของสายทางที่ได้ ระดับ 1 ดาวจะลดลงจากร้ อยละ 12 เหลือเพียงร้ อยละ 2
ในทํานองเดียวกัน ผลลัพธ์แสดงให้ เห็นว่าหากเลือกใช้ มาตรการในการปรับปรุงที่เหมาะสมแล้ วจะช่วยเพิ่มสัดส่วนของสาย
ทางที่ได้ คา่ คะแนนตังแต่
้ ระดับ 3 ดาวขึ ้นไป จากร้ อยละ 8 เป็ นร้ อยละ 77 สําหรับผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์
ในกรณีของผู้เดินเท้ า สัดส่วนของสายทางที่ได้ ค่าคะแนนตังแต่
้ ระดับ 3 ดาวขึ ้นไปสามารถเพิ่มจากร้ อยละ 17 เป็ นร้ อยละ
40 และสัดส่วนของสายทางที่ได้ ระดับ 1 ดาวจะลดลงจากร้ อยละ 71 เหลือเพียงร้ อยละ 14 เท่านัน้
ถึงแม้ ว่ามาตรการในการปรั บปรุ งจะได้ รับการดําเนินการ ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าร้ อยละ 13 ของถนนที่สํารวจ
อาจจะยังคงมีความเสี่ยงสูง (1 หรื อ 2 ดาว) สําหรับผู้ขบั ขี่รถยนต์ และ ร้ อยละ 20 สําหรับผู้ขบั ขี่จกั รยานยนต์ ดังนันจึ
้ งควรศึกษาหา
มาตรการอื่น ๆ ในพื ้นที่ศกึ ษาที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยทางถนนอื่น ๆ มาใช้
ควบคู่กนั ไปด้ วย อาทิเช่น การให้ ความรู้ แก่ผ้ ขู ับขี่ การจัดการความเร็ ว และการบังคับใช้ กฎหมาย การวางผังเมืองที่สามารถแยก
ยานพาหนะที่ใช้ ความเร็วสูงออกจากกลุม่ ผู้ใช้ ถนนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง (Vulnerable Road Users) เป็ นต้ น

4.2 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์

ค่า Crash Modification Factors เป็ นค่าที่ใช้ เพื่อการประมาณการณ์จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุทาง
ถนนที่คาดว่าสามารถป้องกันได้ โดยอาศัยมาตรการปรับปรุ งต่าง ๆ ที่เสนอในแผนการลงทุน ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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Crash Modification Factors ที่ใช้ ในแบบจําลองสามารถดูได้ ใน iRAP Road Attribute Risk Factor Factsheets จากเวปไซท์ของ
iRAP (http://irap.org/about-irap-3/methodology)
ผลจากการวิเคราะห์ประมาณว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส (FSIs) สามารถลดลงได้ ถงึ ร้ อยละ 41 โดยจะช่วยป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสได้ 3,869 คน ตลอดช่วงการศึกษา 20 ปี หากมีการดําเนินการมาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
โครงการ: BIGRS Bangkok สําหรับกรุงเทพมหานคร
ระยะทางสํารวจ
237.20 กิโลเมตร
การลงทุน
2,665 ล้ านบาท
82.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ผลประโยชน์ (20 ปี )
7,029 ล้ านบาท
217.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สัดส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้ นทุน
3.0
Benefit cost ratio (BCR)
จํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
ผู้เสียชีวิต
เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
(ต่อปี )
(ต่อปี )
(20 ปี )
ก่อนใช้มาตรการ
43
470
9,392
หลังใช้มาตรการ
25
276
5,523
จํ านวนการสูญเสียทีป่ อ้ งกันได้
18
193
3,869
ร้ อยละที่ลดลง
41%
ต้ นทุนต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
688,729 บาท
30,731 เหรี ยญสหรัฐ
สาหัสที่ปอ้ งกันได้
หมายเหตุ: ผลรวมอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปั ดเศษ อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 0.031 เหรี ยญสหรัฐ (อ้ างอิงเดือนธันวาคม 2560)

5. การนําไปปฏิบตั ิ และข้ อเสนอแนะ

รายงานฉบับนี ้แสดงให้ เห็นว่าสภาพโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านถนนยังคงก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ ทางบนโครงข่ายสายทาง
ที่ได้ ศกึ ษา โดยกว่าครึ่งของโครงข่ายมีคะแนนอยู่ในช่วง 1 ถึง 2 ดาว (จากคะแนนเต็ม 5 ดาว) เท่านันสํ
้ าหรับผู้ใช้ ทางทุกประเภท ผล
จากการศึกษาได้ นําเสนอมาตรการด้ านความปลอดภัยทางถนนที่มีความคุ้มค่า และสามารถลดความเสี่ยงและความรุ นแรงของการ
เกิดบุ ตั ิเหตุทางถนน โดยควรดําเนินการควบคูไ่ ปกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การพัฒนาพฤติกรรมของผู้ใช้ ทาง มาตรฐานความปลอดภัย
ของยานพาหนะ และการบังคับใช้ กฎหมายจราจร ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ รวมถึงข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ และการจัดการเมื่อ
เกิดอุบตั ิเหตุ ตังแต่
้ เวลาที่ใช้ ในการเข้ าถึงที่เกิดเหตุ และการดูแลทางการแพทย์หลังเกิดเหตุ
ข้ อมูลองค์ประกอบของถนนที่ทําการประเมิน แสดงให้ เห็นว่าสายทางศึกษาประกอบด้ วยสายทางที่มีการแบ่ง และไม่แบ่ง
ทิศทางการจราจร โดยมี ความหลากหลายของปริ ม าณรถและความเร็ ว ของการจราจร นอกจากนี ย้ ัง พบสิ่ง อัน ตรายข้ า งทาง
ค่อนข้ างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะ 1 เมตรจากขอบทางของช่องจราจร ทังนี
้ ้การประเมินยังไม่พบสิ่งอํานวยความสะดวกแก่
จักรยานยนต์ และจักรยาน แม้ วา่ สัดส่วนของผู้ใช้ รถจักรยานยนต์จะเป็ นสัดส่วนค่อนข้ างสูง
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ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินสภาพสายทาง นับเป็ นข้ อมูลที่มีส่วนในการจัดทําแผนการปรับปรุ ง และข้ อมูลทางวิศวกรรม
เช่น ข้ อมูลองค์ประกอบของสายทาง ข้ อมูลความเสี่ยงของผู้ใช้ ถนน ข้ อเสนอมาตรการในการแก้ ไขปั ญหา และการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ ทุกระยะ 100 เมตร ตลอดช่วงสายทางศึกษา
การประเมินข้ างต้ นอาศัยโปรแกรมออนไลน์ของ iRAP ซึง่ จะช่วยให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ สะดวก โดยมาตรการที่นําเสนอ
เป็ นผลจากการวิจยั ที่มีข้อมูลสนับสนุน ซึง่ หากได้ ดําเนินการก็จะเกิดความคุ้มค่าและสามารถป้องกันการเสียชีวิต และการบาดเจ็บ
สาหัสได้
อย่างไรก็ดี การนําผลการศึกษานี ้ไปใช้ จะต้ องตระหนักว่าการประเมินโดยอาศัยหลักการของ iRAP เป็ นเพียงการประเมิน
ความเสี่ยงและมาตรการแก้ ไขในระดับโครงข่าย ดังนัน้ จึงควรพิจารณาผลวิเคราะห์เป็ นขันตอนแรกในการยกระดั
้
บความปลอดภัย
ของโครงข่ายสายทาง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว การนํามาตรการที่เสนอในรายงานนี ้ไปใช้ ควรมีขนตอนและลํ
ั้
าดับดังต่อไปนี ้
• ตรวจสอบและพิจารณามาตรการการแก้ ไขในพื ้นที่ (ร่ วมกับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน)
• วิเคราะห์รายละเอียดด้ านการสํารวจจราจร และข้ อมูลอุบตั ิเหตุ (กรณีที่มีข้อมูล)
• ศึกษาแผนการตรวจสอบเบื ้องต้ น รวมถึงการสํารวจภาคสนาม และการออกแบบเบื ้องต้ น
• ออกแบบรายละเอียด การให้ คะแนนแบบ Star ratings การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน งบประมาณการ และ
การจัดจ้ าง การประเมิน และการดําเนินการก่อสร้ าง
• การประเมิน และตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนหลังการก่อสร้ าง ประกอบด้ วย การให้ คะแนนสําหรับสายทางที่
ได้ รับการปรั บปรุ ง และการวิเคราะห์ ถึงอุบตั ิเหตุหลังการปรับปรุ ง เพื่อยืนยันความถูกต้ องของมาตรการที่แนะนํา
สําหรับการพัฒนาในอนาคต
ทังนี
้ ้ กระบวนการสําคัญที่กรุ งเทพมหานครควรดําเนินการได้ แก่ การคัดเลือกมาตรการที่จะนําไปใช้ แก้ ไขในพื ้นที่ และการ
นําไปใช้ จริ งเพื่อยกระดับความปลอดภัยของถนน โดยอาจดําเนินการคัดเลือกมาตรการแก้ ไขและปรับปรุ งที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้
ครอบคลุมทัว่ พื ้นที่เป้าหมาย หรื ออาจจะพิจารณาเลือกพื ้นที่เป้าหมายหลัก (Key priority corridors) เพื่อประยุกต์ใช้ มาตรการที่
เหมาะสมก่อน
รายละเอียดผลการประเมินของโครงการ และการเข้ าถึงโปรแกรมออนไลน์ iRAP (http://vida.irap.org) จะส่งมอบให้ กบั ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้ องหลักในการพิจารณาและใช้ งาน ข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดจะแบ่งปั นกับหน่วยงานที่ร่วมมือกัน รวมถึงหน่วยงานที่ให้
งบประมาณสนับสนุน กลุม่ ที่ได้ รับคัดเลือก หน่วยงานภาครัฐ และวิศวกรออกแบบ และนักวางแผน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการพิจารณา
การจัดลําดับความสําคัญของแผนวาน เพื่อลดการเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุ หัวข้ อถัดไปจะแสดงประเด็นสําคัญที่
ควรพิจารณาในกระบวนการข้ างต้ น

5.1 การออกแบบ Star Ratings
หน่วยงานที่ดแู ลถนนในหลายแห่งได้ นําหลักการให้ คะแนน Star Rating ไปใช้ ในขันตอนการออกแบบ
้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสาย
ทางได้ ถกู ออกแบบให้ มีความปลอดภัยสูงสุด การให้ คะแนนถนนมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงระดับความเสี่ยงต่อถนนที่ออกแบบใหม่
และสามารถเสนอมาตรการปรับปรุ งในการยกระดับสายทางที่มีงานวิจยั รับรองและเชื่อถือได้ ซึ่งวิธีการนี ้ควรนําไปใช้ ร่วมกับการ
ออกแบบถนนในอนาคตทังในระดั
้
บโครงการและระดับพื ้นที่
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รู ปที่ 60 การใช้ Star Ratings เพื่อปรั บปรุ งแบบถนน (แผนภูมขิ ัน้ ตอน)

หากสามารถให้ ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้รับ เหมา เข้ า ใจและนํ า แนวคิ ด Star Rating ไปใช้ ร่ว มกับ กระบวนการออกแบบถนน
หน่วยงานที่ดแู ลถนนจะสามารถประเมินบริ เวณเสี่ยงต่อผู้ใช้ ทางก่อนเริ่ มทําการก่อสร้ าง และยังสามารถแนะนําแนวทางที่ช่วยลด
โอกาส และความรุนแรงของอุบตั ิเหตุทางถนนได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่: Star Rating Road Designs: Performance Indicators for
Roads in India http://www.irap.net/about-irap-3/research-and-technical-papers?download=64:star-rating-road-designsperformance-indicators-roads-in-india.)

5.2 การดําเนินตามแนวคิดระบบปลอดภัย (Safe System Approach)

แผนการลงทุนประกอบมาตรการในการยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐานที่สามารถดําเนินการได้ ทนั ที อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้ อง
ควรพิจารณามาตรการในภาพรวมเพิ่มเติมเพื่อยกระดับถนน และควรพิจารณากลยุทธ์ ด้านความปลอดภัยในระยะยาวสําหรับถนน
ในกรุงเทพมหานครควบคูไ่ ปด้ วย
แนวทางระบบความปลอดภัย (Safe System Approach) มี พื น้ ฐานมาจากทฤษฎี ที่ ว่ า มนุษ ย์ ทุก คนสามารถทํ า สิ่ ง
ผิดพลาดได้ แต่เมื่อเกิดความผิดพลาดบนถนนแล้ วไม่ควรก่อให้ เกิดการสูญเสียชีวิตหรื อบาดเจ็บสาหัสขึ ้น โดยร่างกายของมนุษย์จะ
มีความเสี่ยงต่อความสูญเสีย และมีโอกาสไม่มากที่จะรอดชีวิตเมื่อเกิดการปะทะกับยานพาหนะที่มีความเร็วสูงกว่า 30 กม./ชม. ใน
กรณีที่ไม่มีอปุ กรณ์กนั ชน
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บนถนน ก็จะเป็ นสาเหตุที่นําไปสูก่ ารเฉี่ยวชน หรื ออุบตั ิเหตุทางถนน
ซึ่งบางเหตุการณ์ อาจจะส่ง ผลให้ มีผ้ ูเสียชี วิตตามมา หรื อบางเหตุการณ์ อาจจะรุ นแรงน้ อ ยลงมา การพิจารณาถึงระบบความ
ปลอดภัยจะช่วยให้ เกิดโครงสร้ างพื ้นฐานทางถนนที่ให้ อภัยต่อผู้ใช้ ทาง ที่จะช่วยลดความรุ นแรงที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้
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ทางให้ เหลือน้ อยที่สดุ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดความรุ นแรงจากแรงปะทะเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของ
ผู้ใช้ ทาง
กลยุทธ์ ระบบความปลอดภัย ประกอบด้ วยมาตรการทางวิศวกรรม เช่น การนํ าอันตรายข้ างทางออก หรื อการติดตัง้
อุปกรณ์ ป้องกันสิ่งอันตรายข้ างทาง การปรับแบบถนน แบบสองข้ างทาง หรื อแบบทางแยก เพื่อลดความเสี่ยงให้ เหลือน้ อยที่สุด
รวมถึงการปรับค่าความเร็วจํากัดที่เหมาะสมกับสภาพโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านความปลอดภัย
มาตรการอีกส่วนหนึง่ ที่สามารถช่วยลดจํานวนผู้บาดเจ็บสาหัส และผู้เสียชีวิตจากอุบติเหตทางถนนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อาทิเช่น การบังคับใช้ กฎหมายจราจรของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ เช่น การขับขี่ตามความเร็วจํากัด การรัดเข็มขัดนิรภัย และ การไม่โดยสาร
เกินความจุของรถ เป็ นต้ น

5.3 การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่น

การมีส่วนร่ วมของประชาชนจะช่วยส่งเสริ มให้ ได้ ผลประโยชน์สงู สุดจากโครงการด้ านความปลอดภัยทางถนน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนรวมถึงการสร้ างเครื อข่ายในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังส่
้ วนที่ดแู ลถนนและส่วนท้ องถิ่นที่
สนใจ จะก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลซึง่ กันและกัน (two-way flow of information) ซึ่งไม่ใช้ เพียงการให้ ความรู้ หรื อสร้ างความ
ตระหนักให้ แ ก่ผ้ ูใ ช้ ทางท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่า ยชุมชนในด้ า นการใช้ โ ครงข่ายถนนเท่านัน้ แต่ยังเป็ นการสร้ างความเข้ า ใจให้ กับ
ผู้ออกแบบถนนและผู้มีอํานาจตัดสินใจ ถึงความต้ องการของกลุม่ ที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าวด้ วย
การให้ คะแนน Star Rating สามารถใช้ เป็ นตัวแทนในการสะท้ อนถึงความต้ องการในการออกแบบที่ถนนปลอดภัยต่อ
หน่วยงานด้ านถนน รวมถึงผู้ที่อาศัยในพื ้นที่ หรื อผู้ที่ได้ รับผลกระทบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ คะแนน Star Rating ยังสามารถ
ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกาศความสําเร็จของการแก้ ไขปั ญหาด้ านความปลอดภัยได้ เช่น หน่วยงานทางราชการ หรื อหน่วยงานที่
ดูแลทางถนนสามารถประกาศความสําเร็จในการยกระดับถนนคะแนน 1 ดาวเป็ น 3 ดาวได้ ทงหมด
ั้
เป็ นต้ น
เพื่อให้ การยกระดับความปลอดภัยทางด้ านวิศวกรรมเกิดประโยชน์สงู สุด ควรพิจารณาถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ ทาง เช่น
การใช้ ความเร็ วเกิ นกํ าหนด การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิ รภัย การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และการขับขี่ขณะมึนเมา
นอกจากนี ย้ ังควรพิจารณาถึงความปลอดภัยของยานพาหนะร่ วมด้ วย เช่น ระบบเบรก ระบบรองรั บแรงปะทะ และถุงลมนิรภัย
ทัง้ หมดที่กล่าวมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบความปลอดภัยซึ่ง สามารถพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมใน Road Safety Toolkit
(toolkit.irap.org) และ UN Road Safety Collaboration Good Practice Manuals (http://www.who.int/roadsafety/projects/
manuals/en/index.html)

5.4 การกําหนดค่ าความเร็วจํากัดที่เหมาะสม

จากผลการวิเคราะห์ในโครงการนี ้ มีข้อเสนอแนะให้ พิจารณาค่าความเร็ วจํากัดที่เหมาะสมกับพื ้นที่ โดยมีการแจ้ งเตือนที่
ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ขู บั ขี่เข้ าใจและปฏิบตั ิตาม นอกจากนี ้การพิจารณาความเร็ วที่เหมาะสมจะต้ องคํานึงถึงประเภทของถนน ลักษณะ
การจราจรจากยานพาหนะหลายประเภท รวมถึงลักษณะการใช้ พื ้นที่ข้างทาง หรื อการพัฒนาพื ้นที่ข้างทาง ด้ วย อาทิเช่น ถนนใน
พื น้ ที่ ชนบทที่ ยัง ไม่พัฒนาแต่มีการออกแบบตามมาตรฐานอาจใช้ ความเร็ ว จํ า กัดที่ 80 – 100 กม./ชม. แต่สํา หรั บพื น้ ที่ ธุ ร กิ จ
ศูนย์กลางการค้ าขาย หรื อแหล่งที่พกั อาศัยที่มีปริมาณคนเดินเท้ าสูง อาจจะต้ องพิจารณาความเร็วจํากัดไม่เกิน 50 กม./ชม.
ความเร็ วจํากัดนอกจากจะเป็ นค่าความเร็ วที่ใช้ บงั คับทางกฎหมายแล้ ว ยังเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่จะต้ องสื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทางทราบ
ซึง่ นอกจากจะเป็ นปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อผู้ขบั ขี่เองแล้ ว ยังอาจก่อให้ เกิดอันตรายกับผู้ใช้ ทางกลุม่ อื่น ๆ ด้ วย ความเร็วจํากัด
จึงควรเป็ นสิ่งที่ผ้ ขู บั ขี่ควรทราบ ประเมิน หรื อรับรู้ ด้วยตนเองว่าควรใช้ ความเร็ วในการเดินทางเท่าไหร่ จึงจะปลอดภัย โดยกลุ่มผู้ใช้
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ทางเหล่านี ้ควรจะได้ รับการปลูกฝั งให้ ใช้ ความเร็ วไม่เกินที่กําหนด มากกว่าการใช้ ความเร็ วสูงสุดตามที่ตนเองต้ องการ เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว หน่วยงานที่ดแู ละถนนและตํารวจจราจร ควรร่วมมือกันในการพิจารณาปรับเปลี่ยนความเร็วจํากัดที่เหมาะสม ใน
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ วจํากัดระหว่างขับขี่ จะต้ องมีการติดตังสั
้ ญลักษณ์ แจ้ งเตือนที่ชดั เจนในแต่ละทิศทาง รวมถึงการ
แจ้ งเตือนความเร็วจํากัดตลอดเส้ นทาง

5.5 การกําหนดเป้ านโยบาย

จากสถิติการเพิ่มขึ ้นของการเสียชีวิตบนโครงข่ายถนนในประเทศไทย รัฐบาลจึงควรกําหนดนโยบายโดยมีเป้าหมายเพื่อ
บรรเทา และลดอัตราการสูญเสียชีวิตในอนาคต ให้ เป็ นไปตามแนวทางของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Global Plan for
the Decade of Action for Road Safety 2011-2020) โดยมีข้อแนะนําจากโครงการ ประกอบด้ วย
• ตังค่
้ าเป้าหมายในการลดถนนที่มีความเสี่ยงสูง (ถนนที่มีคะแนน 1 และ/หรื อ 2 ดาว) ในพื ้นที่ท่ีมีความสําคัญ
• ตัง้ ค่าเป้าหมายในการลดถนนที่ มีความเสี่ยงสูง (ถนนที่ มีคะแนน 1 และ/หรื อ 2 ดาว) บนโครงข่ายถนนหลักใน
ประเทศไทย โดยอาจกํ าหนดช่วงเวลาวัดผล เช่น เมื่อสิ ้นสุดทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2563) หรื อ
ภายในปี พ.ศ. 2573
• ตังค่
้ าคะแนน Star Ratings ขันตํ
้ ่าสําหรับถนนที่ออกแบบใหม่ เพื่อให้ แน่ใจว่าถนนจะไม่ก่อให้ เกิดผู้เสียชีวิตหลังจาก
การก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เช่น การกําหนดนโยบายให้ ถนนที่สร้ างใหม่จะต้ องมีคะแนน Star Ratings อย่างน้ อย 3 ดาว
ขึ ้นไปสําหรับกลุม่ ผู้ใช้ ทางทุกประเภท
• Undertake iRAP Star Ratings and SRIP for the highest risk or highest volume 10% of roads.
• ประยุกต์ใช้ iRAP Star Ratings และ SRIP สําหรับถนนที่มีความเสี่ยงสูง หรื อ สําหรับร้ อยละ 10 ของถนนทังหมดโดย
้
พิจารณาจากถนนที่มีปริ มาณจราจรสูงก่อน
สํ า หรั บ การกํ า หนดนโยบายเป้า หมาย หรื อ แนวทางการพัฒ นาแผนปฏิ บัติ ก ารสํ า หรั บ หน่ ว ยงานระดับ ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ระดับชาติ รวมถึงการนําไปการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยัง่ ยืน ตามนโยบายทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ iRAP Star Rating Policy Targets: Discussion Paper http://irap.org/en/aboutirap-3/research-and-technical-papers?download=266:irap-star-rating-policy-targets-discussion-paper.

5.6 การอบรมและการสนับสนุน

รั ฐ บาลไทยควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องให้ มี ก ารอบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้
กรุ งเทพมหานคร นําแนวคิดการประเมินถนนไปใช้ เป็ นเครื่ องมือด้ านความปลอดภัยทางถนนภายในหน่วยงานของตอน ซึง่ สามารถ
ดําเนินการได้ ดังนี ้
1. จัดการฝึ กอบรมบุคลากรอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ สามารถประเมิ นคะแนน Star Rating ถนน และมี แ นวคิดสําหรั บ
แผนการลงทุนเพื่อถนนที่ปลอดภัยมากขึน้ (Safer Road Investment Plan) รวมถึงสามารถใช้ งานโปรแกรม ViDA
เพื่อวิเคราะห์หาผลประโยชน์สงู สุดจากข้ อมูลที่มีในระบบ
2. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ วิศวกรที่ทํางานในระดับภูมิภาคและ
ระดับพื ้นที่สามารถใช้ งานระบบ iRAP และสามารถวิเคราะห์ผลได้
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3. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และการฝึ กอบรมในการนํามาตรการ และแผนการปรับปรุ งให้ ถนนปลอดภัยยิ่งขึ ้น ให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในการจัดทําแผนเพื่อการบํารุงรักษาถนน และการอํานวยความปลอดภัยทางถนน
4. จัดการฝึ กอบรมสําหรับผู้ออกแบบทาง และที่ปรึกษาที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในขันตอนการก่
้
อสร้ าง และบํารุงรักษาถนน
5. เสนอแนวทางเพื่ อ ให้ การฝึ ก อบรม iRAP เป็ นส่ว นหนึ่งในการพิ จ ารณาใบรั บรอง หรื อ การฝึ กอบรมวิ ช าชี พ โดย
ภาครัฐบาล หรื อมหาวิทยาลัย
6. จัดงานสัมมนาประจําปี ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ มีเรี ยนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ หรื อในท้ องถิ่น
ซึ่ง จะนํ า ไปสู่ก ารยกระกับ ความปลอดภัย ทางถนน โดยงานสัม มนาควรประกอบด้ ว ย การนํ า เสนอผลงานด้ า น
พฤติกรรมการขับขี่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของยานพาหนะ การบันทึกและประยุกต์ใช้ งานข้ อมูลอุบตั ิเหตุ การบังคับใช้
กฎจราจร และความสําเร็จจากการปรับปรุงแก้ ไขด้ านวิศวกรรม
จากการเริ่ มต้ นของความร่ วมมือด้ านความปลอดภัยทางถนน โดยการทํางานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนําไปสูค่ วาม
ช่วยเหลือเชิงเทคนิคนัน้ Bloomberg Initiative for Global Road Safety คาดว่าจะสามารถนํ าผลที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการลด
จํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานคร และพื ้นที่อื่นๆ ต่อไป
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ภาคผนวก ก: ค่ าตัวแปรและสมมติฐานที่ใช้ ในการศึกษา
ตารางที่ 9 ค่ าตัวแปรและสมมติฐานที่ใช้ ในการศึกษา
รายการ
ค่าที่ใช้ /สมมติฐาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 203,834 บาท
(GDP) ต่อรายได้ (ราคา
ปั จจุบนั )
มูลค่าชีวิต
14,268,430 บาท

มูลค่าการบาดเจ็บสาหัส

3,567,108 บาท

อัตราส่วนการบาดเจ็บสาหัส 10:1
ต่อการเสียชีวิต
อัตราการเสียชีวิตทางถนนที่ 1.72
ไม่ได้ รายงาน
ผู้เสียชีวิตจําแนกตามประเภท
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
คนเดินเท้ า
รถจักรยาน
อัตราการเติบโตของ
การจราจร

8%
66%
25%
1%
ไม่เพิ่มขึ ้น

แหล่งอ้ างอิง / รายละเอียด
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)

70 x ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่อรายได้ (ราคาปั จจุบนั ) อ้ างอิง
จาก McMahon and Dahdah (2009), The True Cost of Road Crashes:
Valuing Life and the Cost of a Serious Injury.
0.25 x ต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ของการเสียชีวิต อ้ างอิงจาก McMahon and
Dahdah (2009), The True Cost of Road Crashes: Valuing Life and
the Cost of a Serious Injury.
อ้ างอิงจาก McMahon and Dahdah (2009), The True Cost of Road
Crashes: Valuing Life and the Cost of a Serious Injury.
รายงาน WHO Global Status Report on Road Safety 2015
จํานวนผู้เสียชีวิตตามรายงาน (ปี 2012) = 14,059
จํานวนผู้เสียชีวิตที่คาดการณ์ = 24,237
ค่าประมาณ
ค่าประมาณ
ค่าประมาณ
ค่าประมาณ
สมมติให้ อตั ราการเติบโตของการจราจรไม่เพิ่มขึ ้นและไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ
การเดินทาง เพื่อความง่ายต่อการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ซึง่ ในความเป็ น
จริงค่าดังกล่าวอาจเพิ่มขึ ้น และจะส่งผลให้ คา่ สัดส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้ นทุน
ในรายงานฉบับนี ้เป็ นค่าประมาณที่ตํ่ากว่าความเป็ นจริงได้
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